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Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór wniosków na realizację w 2022 r. Programu „Szkolny
Klub Sportowy” finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Budżet nowej edycji
wynosi 60 milionów złotych. Ostateczny termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2022 r.
Program Szkolny Klub Sportowy to jeden z systemowych projektów realizowanych przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki kierowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Program SKS
dociera do ponad 90 procent gmin w Polsce, angażując średnio 300 tysięcy dzieci młodzieży oraz
wspierając finansowo nauczycieli prowadzących zajęcia. W latach 2017-2021 na realizację programu
Ministerstwo przeznaczyło ponad 215 mln zł.
- Aktywność fizyczna ma ogromny wpływ na prawidłowy rozwój dzieci, poprawiając zarówno ich
kondycję fizyczną, jak i psychiczną. Poprzez Program Szkolny Klub Sportowy chcemy tę aktywność
jeszcze bardziej stymulować i dynamizować. Zależy nam na tym, aby w trudnym czasie pandemii dzieci i
młodzież miały dostęp do bogatej i dobrze przygotowanej oferty sportowej. Z tego powodu podjąłem
decyzję o zwiększeniu budżetu na prowadzenie i wspieranie szkolnych zajęć sportowych do rekordowego
poziomu 60 mln zł – mówi minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.
Wnioski na realizację Programu Szkolny Klub Sportowy w 2022 r. można składać do 31 stycznia 2022 r.
Zostaną one rozpatrzone do 28 lutego 2022 r.
Program Szkolny Klub Sportowy to opracowane przez Ministerstwo i realizowane od 2017 r. systemowe
rozwiązanie skierowane do uczniów szkół dla dzieci i młodzieży – podstawowych i ponadpodstawowych,
a jego założenia poprzez swoją prostotę i uniwersalność dają możliwość korzystania z bezpłatnych
zorganizowanych, interdyscyplinarnych zajęć sportowych prowadzonych przez nauczyciela wychowania
fizycznego.
Program jest przeznaczony dla wszystkich niezależnie od sprawności fizycznej, choć obecnie z uwagi na
deficyty społeczne uwaga skierowana jest na dzieci mniej sprawne.
Program SKS jest obecny we wszystkich powiatach w kraju, dociera do ponad 90% gmin, a liczba
zaangażowanych uczniów, to średnio ponad 300 tys. dzieci i młodzieży (w 2019 roku – 366 tys., w 2020
r. pomimo sytuacji pandemicznej ponad 320 tys.).
SKS jest już marką samą w sobie, a wsparcie finansowe nauczycieli realizujących program liczone jest w
milionach złotych (ponad 190 mln zł w latach 2017/2021).
Operatorem Programu Szkolny Klub Sportowy jest Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy.
Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.
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